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 להצגת תגייס כתרסיס 25
לפותרים יוגתו ,.אלדורדו״

939 תשבץ
 אחד .1 מאוזן:
האפש המועמדים

 לנשיאות מאד ריים
 מטעם ארצות־הברית,
בבחי הרפובליקאים,

 .5 ;הקרובות רות
מ היא זאת חברה
ב הגדול המם שלם
מ .8 :בארץ יותר
יחי .10 ;מים קור
.12 ;חשמל דת

לדלי להביא עלול
אחר ״ויהי .14 ; קה

״.......... .17 האלה.
 הלפני־האחרון הפרק

 אחד .18 !בויקרא
 .20 ;מתושלח מניני
 ;במשקלו יפחת

 .22 ; לעומת •21
 ;בפאריס המוזיאון

סיס משתי אחת .24
 המזר־ הפועל מות

 ; הנגב שיח .26 ;זזי
 עולה .29 ; קוץ .28

 30 ? הבישן בפני
 !ל.... סימפטיים היו
 .35 ;יקרה אבן .33

 אלפים שלושת .37 ;המזבח על עולה
 ; בעברית אימפורט, 39 ;שניות מאות ושש

 ללא תורן סמל .43 ; ענף .42 ;הסתכל .41
 ;בעומר לנשואין המותר היום .45 ;סוף
 .47 ;כלל בדרך נעימה, לא תשובה .46

 .50 ;לשכרות הגורם .49 ;שקספירי מלך
המלך. מיטת לכם מעל

ך נ או  .2 ; הערבים על אהוב עישונה .1: מ
 : תנ״כית נפח מידת .3 ; תלמודית נפח מידת

 מספר .7 ; שלילה מלת .6 ;איטלקי מלחין .4
 ;הגג מן המים את מוריד .8 ;הטומא שערי

 הסתכלו .13 ;מפראג המפורסם הרובוט .11
 ;בגליל לשעבר, מרוניתי, כפר .15 ז ב....!

 :מאוזן ,17 כמו .17 : השבטים חשוב .16
 כמות .£1 !בלועזית לא אבל סניטציה, .19

 על־ידי הנרדף האיש 23 ;חד־פעמית הדפסה
 מקרה .27 :פעוט .25 ;ירושלים משטרת
 פלורנם .30 ;הישנותו אפשרות על המעיד

 המטכ״ל .31 ;הראשונה היתה נייטינגייל
ב מזומנות, לעתים שכיח, .32 ;האמריקאי
 מלכות .36 ; אקדח .34 ;ג׳י בי. ממשלות
 לבית־ מובא הוא .38 ;קדומה מרחבית
 !צד כל טענות לצדקת כהוכחה המשפט

 החצי .43 ; נפוץ סקנדינבי פרטי שם .40
הצדיקים מספר .46 ; רוק .44 ; מסאתיים

דרום־קוריאה שליט .48 ; הנעלמים
 לפותרי הפייט מפעל איגרות עשר

934 הזה״ ״העולם תשבץ
 אליהו, יד תל־אכיב, אילן, דובדבני

 ; 2130 צ. ד. צה״ל, בדר, תמר ; 9 ־ודג׳ווד
 אברהם ;תנובה כאר־שכע, יגן, שולה

 אליהו ; 294 המפרץ עיר חיפה, יחזקאל,
ירוש רוזנברג, חייה ; 3 עקבה חיפה, כהן,

 ;פרידל בית יהודה, אבן שכונת לים,
 דן ; 8 ד. ת. יעקב, זכרון שטאכר, גד

 שטיין, שושנה ; 8 במר תל־אכיגג שטרובל,
 שרשבסקי, אברהם ; 6 רש״י תל־אביב,
.43 הנדיב תל־אכיב,

 הפייט מפעל איגרות עשר
935 הזה״ ״העולם תשבץ לפותרי

 טובה : 2412 צ. ד. צה״ל, ברלוביץ יפה
שוש ; 6 יהודה גורי רמת־גן, זיקובסקי,

 אהרן ; 19 ארלוזורוב חולון, חימוני, נה
 תל־ סלוצקאי, גאלי ; רמתיים סוילסקי,
 תל־א־ פינס, עמנואל ; 2208 ת.ד. אביב,

 פתח־ פרקול, יוסף : 60 ג׳ורג׳ המלך כיב,
 צ׳רקינסקי, משה ; 116 רוטשילד תקווה,

 רומנוב, דבורה ; סוקולוב רחוב הרצליה,
 עמק שילוח, יצחק ; 19 רמב״ן ירושלים,

המעפיל. קיבוץ חפר,

במדינה

דמארי־ משפחת
ערב קול המעין, יד על

)9 מעמוד (המשך
 מוכן שיהא מקומי מוזיאון היא מחפשת

המציאות. יקרי המכתבים אוצר את לאמץ

אדם דרכי
מדמאר אשה

 כשמה אילה. :השם לה ניתן בכדי לא
 כל על עלתה השלוחות ברגליה היתה, כן

 עתיק־ הקבוע במשחקן בנוודתימן חברותיה
 אל הכפר מן ראשונה תגיע מי :היומין
 שירים חיברה גם היא מים. לשאוב המעין
 גם ולעתים וחגים, בחתונות אותם ושרה
 קולה את הכירה כולה דמאר אבלים. בבית
האהו השירים אחד דמארי. אילה של הערב

ש שיר הוא שושנה בתה על היום עד בים
הגאולה״. ״שיר בצעירותה אמד, חיברה

 לא דמארי, זכריה הרב אילה, של בעלה
 מקצוע גם לו היה בלבד. מרבנות השתכר
 לשבט, משבט עבר הוא נשק. תיקון משנה:

 אילה ואילו אותן, ומילא הזמנות קיבל
 חמשת עם בבית, לבדה נשארת היתד, אשתו
 לא לה גם אולם בנות). 2ו־ בנים 3( ילדיה

 מרובד, ירתה פעם לא :זר דבר הנשק היה
 באותן כבר להתקרב. שניסו גנבים לעבר
ה ארצות לכל ציוניים שליחים יצאו שנים

״עלו ״קומו, :יהודים עוררו עולם,  הם !
 זכריה הרב הרחוקה. לדמאר אפילו הגיעו

 עם ויחד חמור במקומו קנה ביתו, את מכר
 כעבור הגיע ברגל, המדבר את חצה משפחתו

 המשפחה ליפו. באניה ומשם לעדן יום 15
בראשון־לציון. השתקעה

 לזכריה נשקם את האנגלים מסרו לא כאן,
 בתפקידו להסתפק היה צריך והוא לתיקון

 מקבלים ילדיו כיצד הרב ראה בעצב כרב.
 את אולם לצברים. הופכים מודרני, חינוך

להש הצליחה גם אילה. ועודדה הבינה זאת
 את לזכריה שברה כל, קודם בעלה. את פיע

 ;סיגריות קופסת לו קנתה שלו, הנרגילה
 לו קנתה שלו, החלוק את הסתירה שנית,

״בךאדם כמו ״לך :מכנסים זוג  לו. אמרה !
מודרני. איש זכריה נעשה לאט לאט

 ביותר הגדולה התערבותה גם אולם
שו כי העובדה עם להשלים בידו סייעה לא

לתיא בנו וסעדיה לזימרה, נטתה בתו שנה
 :היטב אותם הבינה לכשעצמה, אילה, טרון.
 החמיצה לא היא אמנית. היתה היא גם הלוא

 סעדיה של הצגה או שושנה של קונצרט אף
תפ כל והכירה ידעה גם במושבה, שנערכו

 שושנה. של חדש שיר וכל סעדיה של קיד
 רע. ומה בעיניה טוב מה :בקורת השמיעה

 אף אומנים. הם בניה כי על גאה והיתה
 ביקשה האחרונים בשבועות מחלתה בעת

 וסעדיה. לשושנה להאזין הראדיו, את לפתוח
דמארי. אילה מתה שבוע לפני

ל שאפה היא ״תמיד :סעדיה בה נזכר
 אלא ושרירות, בכוח לא אך ולעלות, התקדם

 בשם זכתה בכדי לא ועדינות.״ נועם בהלכות
אילה.

חיים דרכי
חוזרת לעורם טעות

 כמליחים נוסעים דחום היה האוטובוס
ב מהם כמה הבחינו זאת למרות אך בחבית,
 ),65( לוי ניסן של פניו על שפשט חיוורון

 נחש כי לו נדמה היה שלרגע שב־השיער,
על לחשוב מבלי מכנסיו. תוך אל הסתנן

 לדעת נוכח המבהיל, ביצור לוי תפס כך,
 של ידו אלא זאת היתר, לא כי בהקלה

).45( בקרמייסטר יצחק שכנו־לעמידה
 להחוויר. בקרמייסטר של תורו הגיע עתה

 אלא הסופית לתחנה לא מיהר האוטובוס
 סך על צ׳ק כי מיד גילו שבלשיה למשטרה,

 התגולל לוי, של מכיסו שנעלם ל״י, מאה
ב שנעצר בקרמייסטר, המכונית. רצפת על

טעי ״פשוט זאת: רק אמר כייסות, אשמת
 מכנסי כים בין הבחנתי לא הדוחק בגלל תי.

״שכני של כיסו לבין !

שבת *  דמארי, אילה האס :באמצע יו
שבת מין יו שנה : למטה מי  עומד דמארי, שו
דמארי. סעדיה : לבנה חולצה לבוש מימין,

הארץ
 את גם לפתח ניתן הסוכנות • בחג
(חרות). הילדים של האסתטי טעמם

 ירושלים בט, אריה
 יום הלשנה, ראש החנופה, חג עם ומה
ת וחג כופרים ? הצבועו
ה בחודש ירד לצרחן המחירים מדד
(הארץ). חולף

קרית־מוצקין. קוזלוב, חגי
 לחכמים. שתיקה יפה אכן,

ה אתמול נתקבלו ״למרחב״ במערכת
ה אירגון :מאת החדשה לשנה ברכות
הלאו המועצה :האורגני בזבל עובדים

(למרחב). אתונות למניעת מית
 תל־אביב שעובי, ציונה

ת רו הי ם מונעת ז רי  1 חמו
אחים״ 7ל־ כלות 7״ לחידון תשובות

(קולנוע). ״קולנוע״ למערת לשלוח יש
תל-אביב דן, מרדכי

! היפתח שומשום, ..
 בדעתו מחזיק אינסלבוך) (אמנון הנער
(למרחב). בהוריו לד,שאר

שריד אגוזי, שלמה
סוב... כי וירא
 55 לפני לאחרונה נראו האחים שני
באי מולדתם עיר את עזבו כאשר שניה
 השני בעוד ארצה עלה והאחד רופה
אחרונות). (ידיעות לאירלנד נסע

 השרון רמת עופר, חיים
 דקה. 1.35 : האחרון העולמי השיא

תו מהווה .1986 בשנת נולד הארדינג
אחרונות). (ידיעות במינה. מיוחדת פעה

שרון רמת עופר, חיים ה
! אין ועוד

 ״ד,צ־ גימנסיה מייסד התמונה, במרכז
(דבר). ליה״

 תל־אביב כהן, שלום
״ה בית־הספר מייסד : משמאל לידו
? טיגון״
הרא הרבנים קורס סיימו אחיות 40
במעריב). (כותרת שיים

חיפה אדלשטין, שרה
חיפה תל־עמל, רובינשטין, רענן

אות. הטובה היא התפילה ברפו
 פניו על מכובעו לנזול המשיך הנפש

(ה בגדיו ועל מטופח זקן המעוטרים
ארץ).

 הכרמל מרכז קיפניס, ח•
הנפט ציפור תחי

ה העולם12 939 הז


